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Záruka bezpečnosti vašej VPN 
alebo LAN siete

Služba Managed Security ochrá-
ni Vašu firemnú komunikáciu 
pred bezpečnostnými nástra-
hami hroziacimi z verejného 
Internetu. Nasadením služby 
výrazne znížite bezpečnost-
né riziká a do značnej mie-
ry ušetríte svoje finančné 
zdroje, nakoľko sa vyhnete 
jednorazovým investíciám 
do celého riešenia.

V rámci služby Managed Security spoločnosť SWAN dá zákazníkovi do prenájmu profesio-
nálne bezpečnostné zariadenie od spoločnosti Fortinet, ktoré zabraňuje narušeniu bezpeč-
nosti útokmi alebo neautorizovaným používaním. Súčasťou riešenia je plnohodnotná správa 
služby robená profesionálmi na bezpečnosť zamestnanými v SWAN.

Okrem ochrany prístupu do Internetu je možné službu Managed Security nasadiť aj 
na ochranu viacerých zákazníkových pobočiek, ktoré sú poprepájané v rámci virtuálnej 
privátnej siete (VPN) a pristupujú na Internet cez jeden bod.

Managed Security
Ochránime Vašu sieť od nástrah Internetu
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Výhody služby
Komplexné bezpečnostné 

riešenie,vrámci ktorého všetky 

bezpečnostné prvky navzájom 

spolupracujú.

Nulové investície na zaobstaranie 

služby, mesačné poplatky za službu 

sú priame prevádzkové náklady, žiadne 

náklady na hardvér, jeho údržbu a 

inovácie, žiadne náklady na softvérovú 

správu ďalšieho systému.

Úplné outsourcovanie služby umožňuje 

IT tímu zákazníka venovať sa naplno 

problematike vlastnej práce, namiesto 

zaťažovania sa problematikou hrozieb 

internetu, opráv, licencovania 

a servisných zmlúv.

Aktualizácia softvéru, inovácia 

hardvéru,školený a skúsený personál, 

ktorý službu zriadi a následne 

manažuje.

Záruka kvality, komplexné 

zabezpečenie – brána rewall, IPS, 

antivírusová + antispam + antispyware 

ochrana, ltrovanie webového obsahu 

a vzdialený prístup „mobilných“ VPN 

klientov.

Ochráni vašu sieť aj celú VPN, navyše 

optimalizuje náklady na kapacitu 

pripojenia.

Maximálna spoľahlivosť a dostupnosť

poskytovaných služieb.

Zmeny kongurácie brány rewall – 

podľa potrieb účastníka.

Vysoká úroveň technickej podpory – 

záruka výmeny zariadenia v prípade 

jeho výpadku.

V závislosti od povahy služby, najmä ak 

ide o VPN, možnosť hosťovania brány 

rewall v priestoroch dátového centra 

poskytovateľa, ktoré spĺňa najprísnejšie 

kvalitatívne limity dátových centier 

vrátane ISO/IEC 27001:2013 .

Antispam Antivirus

VPN

Jednoduché nasadenie – sieť účastníka 
môže byť chránená už za niekoľko dní.
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Managed Security
Bezpečnostné moduly

Komplexné bezpečnostné 
riešenie, vrámci ktorého všetky 
bezpečnostné prvky navzájom 
spolupracujú.

Nulové investície na  obstaranie 
služby, mesačné poplatky 
za službu sú priame prevádzkové 
náklady, žiadne náklady 
na hardvér, jeho údržbu 
a inovácie, žiadne náklady 
na softvérovú správu ďalšieho 
systému.

Úplné outsourcovanie služby 
umožňuje IT tímu zákazníka 
venovať sa naplno problematike 
vlastnej práce, namiesto 
zaťažovania sa problematikou 
hrozieb internetu, opráv, 
licencovania a servisných zmlúv.

Aktualizácia softvéru, inovácia 
hardvéru,školený a skúsený 
personál, ktorý službu zriadi 
a následne manažuje.

Záruka kvality, komplexné 
zabezpečenie – brána fi rewall, 
IPS, antivírusová + antispam + 
antispyware ochrana, fi ltrovanie 
webového obsahu a vzdialený 
prístup „mobilných“ VPN klientov.
Ochráni vašu sieť aj celú VPN, 
navyše optimalizuje náklady 
na kapacitu pripojenia.

Maximálna spoľahlivosť 
a dostupnosť poskytovaných 
služieb.
Zmeny konfi gurácie brány fi rewall 
– podľa potrieb účastníka.

Vysoká úroveň technickej podpory 
– záruka výmeny zariadenia 
v prípade jeho výpadku.

V závislosti od povahy služby, 
najmä ak ide o VPN, možnosť 
hosťovania brány fi rewall 
v priestoroch dátového centra
poskytovateľa, ktoré spĺňa 
najprísnejšie kvalitatívne limity 
dátových centier vrátane 
ISO/IEC 27001:2013.
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Jednoduché nasadenie – sieť účastníka
môže byť chránená už za niekoľko dní.


